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Tänk dig en vacker plats där alltifrån arkitektur, natur och 
mat till de aktiviteter som sker här väcker lust och glädje 
inom dig. Fyller dig med harmoni. Och energi.
 Vi tror på att en sådan typ av plats främjar din kreati-
vitet. Och vi vill med vårt förslag skapa förutsättningar för 
det. Vi tror att det skulle gynna hela Oceanhamnen och 
framförallt dig som vill något. 
 Så välkommen till Oceanien, livsnjutarens kvarter!

O C E A N I E N
livsnjutarens kvarter
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VÅRT KONCEPT
Oceanhamnen blir en stadsdel full av nytänkande, krea-
tivitet, prestationer och företagsamhet. Och från etapp 1 
kommer det byggas fullt av spännande konceptboenden 
i samtida arkitektur. 
 Så inför etapp 2 frågade vi oss – vad saknas? Jo, ett 
kvarter där du kan ladda om. Livsnjutarens kvarter. 
 Vi vill skapa ett kvarter där det udda får ta plats. 
Där byggnaderna får ta för sig och sticka ut mot etapp 1. 
Karaktärsfulla hus. Som vågar vara – och är – annorlunda, 
precis som de som bor och verkar här. Samtidigt vill vi att 
husen och kvarteret ska ge tillbaks till sin omgivning. Vi 
vill skapa ett kvarter som väcker lust, inspiration och krea-
tivitet. Ja, även stolthet. Till hela Oceanhamnen.

SIGNATUR- 
BYGGNADER FRÅN 
VAR SITT HÅLL

VÄCKA LUST, 
INSPIRATION & 
KREATIVITET 

 

  Där det 

udda får  ta 

      plats.
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VY FRÅN SYD.



Livsnjutaren uppskattar det vackra.  
Du som bor här i kvarter Oceanien har troligen ett 
öga för estetik och uppskattar det vackra, i stort och 
smått. Du tycker om ditt vackra hus. Och använder 
det som en självklar arkitektonisk referenspunkt; ”Jag 
bor i det gröna huset nere i Oceanhamnen”. I denna 
lustfyllda och avslappnade miljö känns livet enkelt 
och du kan njuta – även av en vanlig måndag. 

6

Ateljé och lägenhet i ett.   
Här finns det faktiskt även möjlighet att bo i ditt 
skapande. I mittenhuset kommer det finnas 5 stycken 
ateljéer med högt i tak, stora fönster och utgång 
även mot gatan. Genom sovloftet kan du kombinera 
boende och kreativitet. Och varför inte ställa upp 
dörren på lördagarna och bjuda in flanörerna att 
få ta en titt på dina alster. Vi ger även möjlighet för 
juridiska personer att förvärva lägenheterna. 

 

Magnet för 

     kreativitet



7

Balkongen fin som en möbel.  
I livsnjutarens kvarter har alla lägenheter stora bal-
konger eller terrasser som sticker ut med sin formgiv-
ning och taktila detaljer. De här balkongerna blir i 
mycket huvudnumret i lägenheten och kan på så sätt 
också uppskattas av besökare från gatan. Du som 
bor här är lite stolt över din balkong med sitt vackra 
balkongräcke. På balkongerna finns dessutom växtlå-
dor som ger möjlighet att skapa vackra planteringar. 
På huset närmast vattnet finns också en härlig, all-
män takterrass som alla tre husen har tillgång till. 

Restaurangen – kvarterets concierge. 
På hörnet nere vid vattnet ligger kvarterets restau-
rang. Den är originell. Precis som den signatur-
byggnad den huserar i. En vacker och inspirerande 
måldestination med festlokal och en läcker allmän 
takterrass – båda kan abonneras av allmänheten. 
Men framförallt är det här en restaurang med en 
betydelsefull roll för hela kvarteret. Eller faktiskt, 
flera roller. Den kommer även att agera både som 
projektledare för Pop Up Creative och erbjuda en 
hel del service som concierge åt de boende. Det 
kan t ex handla om att ta hand om bud, sälja sås-
fonder och färska egenodlade örter, baka bröd på 
beställning, hålla i spännande matlagningskurser, 
agera kemtvättsombud, sköta bokning av festloka-
len. Ja, egentligen vad som helst som kan göra livet 
mer bekymmerslöst för de boende i livsnjutarens 
kvarter. Vi tänker oss att det upprättas ett tydligt 
avtal mellan restaurangen och bostadsrättsförening-
en kring de här rollerna.

Pop Up Creative – vad är på g?   
Det här är kvarteret som många helsingborgare 
kommer hålla koll på. I den bejakande och inspi-
rerande miljön bubblar det av kreativitet. Här pop-
par det hela tiden upp nya aktiviteter. Spännande 
utställningar och kurser. Levande musik. Både res-
taurangen, butikerna, ateljéerna och övriga boende 
– eller för den delen kreatörer utifrån – kan hålla i 
kvälls- och helgaktiviteter i den inglasade lokalen 
”Pop up Creative” i det blå huset. Du kan smaka. 
Lyssna. Prova på. I livsnjutarens kvarter får alla dina 
sinnen näring. 

RESTAURANG MED 
MULTIFUNKTION. 
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DE 
FEM 
T:NA

Teknologi – kvarteret där 
bekymmerslöshet råder. 
I livsnjutarens kvarter ska livet kännas bekymmerslöst 
och bekvämt och teknologins roll här är att understöd-
ja detta. Här finns t ex leveransboxar i entrén där 
kylvaror, paket och annat du handlat online kan för-
varas och ge dig frihet att hämta när det passar dig. 
De öppnas med kod för budfirman och kan skötas 
via en app. I trapphusen kommer det finnas en digi-
tal tavla som visar när nästa buss går, i köken finns 
avfallskvarnar, i badrummen vakuumtoaletter och på 
taken kommer det självklart finnas solpaneler.

Talang – kvarteret som 
främjar den kreativa själen. 
Syftet med livsnjutarens kvarter är att väcka lust, 
inspiration och kreativitet. Både hos de boende, de 
som verkar här och hos besökare. Arkitekturen i sig 
inspirerar. Den agerar och tar plats och har även 
en sådan detaljrikedom att varje gång du går förbi 
kommer du lägga märke till något nytt. Kreativitet 
föds ur lust och kravlöshet. Kvarterets avslappnade, 
livsbejakande atmosfär och inspirerande miljö är 
skapat för att ge förutsättningar för det. Här bor 
kreativa själar och hit lockas kreativa själar. I livsnju-
tarens kvarter kan du odla din talang på dina villkor. 
Du kan t ex bara sitta och filosofera i ett vackert runt 
fönster eller utveckla din talang genom en mängd in-
spirerande aktiviteter som arrangeras i restaurangens 
regi tillsammans med såväl boende i kvarteret som 
av kreatörer som bjuds in utifrån till Pop Up Creative. 
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Tolerans – kvarteret som  
välkomnar det udda. 
I livsnjutarens kvarter har det udda en naturlig plats. 
Arkitekturen själv sticker ut med sitt formspråk och 
faktiskt även med sitt föränderliga uttryck. Den gröna 
byggnadens färg förändras med färgen på himlen. 
Ateljéerna är föränderliga i sin funktion – de kan 
vara bostäder, lokaler eller bokaler. Restaurangen 
är en utåtriktad verksamhet med multifunktion som 
finns där både för de boende och gäster och som 
en naturlig länk dem emellan, bl a genom Pop Up 
Creative som finns där för alla. Vem som helst är 
också välkommen att abonnera festlokalen och den 
allmänna takterrassen, t ex till bröllop med levande 
musik. Något livsnjutarens kvarter ser som en härlig 
tillgång. 

Tid – kvarteret som bejakar livet. 
I livsnjutarens kvarter finns tid. Här det okej att bara 
vara. Här finns ingen stress, press eller krav på pre-
station. Det här är hela Oceanhamnens dynamiska 
rekreationsplats. Faktum är att den här platsen – 
genom att erbjuda en rad smarta, inbyggda funktio-
ner och tjänster som underlättar vardagen – frigör 
viktig tid. Inte minst genom restaurangens roll som 
concierge för hela kvarteret. 

Ej tillrättalagt – kvarteret som 
inte är likt något annat. 
I livsnjutarens kvarter bor och verkar konstnärliga 
själar. Här finns inget ”borde” eller ”måste”. Här får 
kreativiteten fria tyglar och uppmuntras att ta för sig 
och dela med sig. Här vilar ett lugn samtidigt som 
det bubblar av skaparglädje. Hela tiden är något 
på g. Hela tiden är kvarteret i en dynamisk och 
harmonisk förändring. Fasaden ändrar uttryck efter 
vädret, i en ateljé kanske det bor en fotograf som 
testar ett nytt grepp och bjuder in förbipasserande 
till en spontan utställning, restaurangen stylar om 
festlokalen och plötsligt är det kanske bröllop med 
1920-talstema som präglar kvarteret för en kväll. För 
att nästa kväll ändra skepnad igen. Vad sägs om en 
jazzklubb på onsdagar?
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ARKITEKTUR
Vår utgångspunkt har varit att skapa vackra byggnader 
som vill sticka ut och komplettera arkitekturen i etapp 1. 
Byggnader som tar för sig – samtidigt som de ger tillbaks 
till gatan, kvarteret och hela Oceanhamnen. Signatur-
byggnader som du minns, som du kan orientera dig efter 
och känna stolthet över. Hus som får lov att inte vara som 
andra hus. Som tillåts vara annorlunda för att skapa ett 
kvarter som väcker lust, inspiration och kreativitet. 

Signaturbyggnader från var sitt håll. 
Vi har också haft med oss kvarterets läge. Det här 
kvarteret är infarten till hela Oceanhamnen. Det mår 
bra av signaturbyggnader. Det ska vara läckert och 
inspirerande. Det gröna och det blå huset kan båda 
ta rollen som landmärken från var sitt håll. När du 
tar en kvällspromenad inifrån centrala Helsingborg 
kan de bli måldestinationen. Kanske med en spontan 
drink i restaurangen.
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VY FRÅN SYDVÄST.



Allt som ska röras ska vara attraktivt.  
Husen präglas av detaljrikedom. Till den grad så att 
varje gång du går förbi kommer du upptäcka nya 
saker. Och få en orsak att komma tillbaks för att 
se mer. Här ger byggnaderna verkligen tillbaks till 
gatan och hela atmosfären i kvarteret. Här finns en 
omsorg kring udda utformningar som hjälper till att 
väcka lust. Allt som du rör vid ska vara attraktivt. Ja, 
du ska nästan ha lite svårt att hålla borta fingrarna. 
Här finns också många annorlunda lösningar för att 
väcka inspiration. Vad sägs om att sitta och filoso-
fera i ett runt fönster högst upp i huset där du har en 
otrolig utsikt. Kanske passar det en författare? Eller 
att fasaden ändrar uttryck beroende på vilken färg 
himlen har. Är den vit går huset mot vitt, är det en 
röd solnedgång så går det istället åt det röda hållet. 

12

Det vackra kvarteret. 
Tillåtande har varit ett ledord för oss under gestalt-
ningen. Att tillåta byggnaderna att få vara vackra 
individer med egen karaktär. Tre olika stilar som 
hälsar på varandra. Det gröna huset flirtar med 
sekelskifteshus och deras golvsocklar och stuckaturer 
mm. En utformning som tillåter en omsorg kring 
detaljer. Fasaden kläs med en glaserad kakelplatta 
som ger både djup och blänk. De runda balkonger-
na har karaktär av silos som man ofta finner i hamn-
områden. Mittenhuset är av vit betong där det hårda 
möter det mjuka trät i taktila detaljer. Bottenvåningen 
har höga fönster med utgång mot gatan, här finner 
du kvarterets fem ateljéer. Huset vid kajkanten är i 
sin tur en modern form av en vacker glaspaviljong, 
som bl a inrymmer restaurangen. Det är putsat blått 
och kläs med metallraster som blänker. Det pratar 
med balkongräckena i det gröna huset som kom-
mer ha lite av samma känsla. Färgerna blått, grönt 
och vitt är inspirerade av havet och de vindslipade 
formerna i alla tre husen kommer ifrån havets vågor. 



VY FRÅN GÅRDEN VID HUBBEN

13

VY FRÅN ÖST.

DE VINDSLIPADE 
FORMERNA ÄR 
INSPIRERADE AV 
HAVETS VÅGOR. 



Ett varierat taklandskap. 
Husen har olika typer av tak för att skapa liv och 
variation. Det gröna har ett sadeltak där balkong-
erna högst upp blir en typ av takterrasser för takvå-
ningarna. Det vita och det blå har just takterrasser. 
De flesta privata men det finns också en allmän som 
alla tre husen har tillgång till och som även går att 
abonnera för allmänheten via restaurangen. Vi har 
också strävat efter att få till så många lägenheter 
som möjligt uppe på taken. Det här är levande tak 
på många sätt. De boende lever och rör sig här 
uppe och ibland är en del uthyrt till någon festlighet. 
Men här finns också ett rikt växt- och djurliv. 

 

Varmt, 
mjukt  och 

omfamnande.

Balkonger en självklarhet 
i livsnjutarens kvarter.   
Alla lägenheter har stora, framträdande balkonger 
eller terrasser. Den runda formen som balkongen 
har hos det gröna huset ger lägenheten karaktär. En 
utformning som skapar lust. Den ska kännas fin som 
en möbel med dess material och detaljer. I det blå 
huset finns möjlighet att även glasa in balkongerna. 
Vi kommer då hitta ett uttryck där de blir ett med 
huset. Som en lykta mot havet. I mittenhuset finns 
både en gemensam balkong/loftgång mot innergår-
den och privata balkonger mot gatan. Ateljéerna i 
bottenvåningen har också en uteplats mot gatan där 
du som bor här kan avgöra om du vill att den ska 
vara privat eller allmän solbänk. Kanske vill du bjuda 
in förbipasserande att sitta ned och se vad du kre-
erar. Även det blå och det gröna huset har allmänna 
sittplatser som välkomnar flanörer att sitta ned och 
bara vara en del av kvarteret för en stund.
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VY FRÅN SYDVÄST.



Små, många och flexibla bostäder.  
Vi har strävat efter att skapa många och små lä-
genheter i kvarteret. Även på taken har vi lagt in så 
många lägenheter som möjligt. Det finns också en 
flexibilitet i bostäderna då ateljéerna har högt i tak 
med sovloft och antingen kan agera boende, lokal 
eller båda två samtidigt. Vill man skulle man även 
kunna slå ihop två stycken. 

En oas av lugn och växtlighet.  
På livsnjutarens innergård är det lugnt, lummigt och 
vackert. Här finns det ett lusthus i form av en voljär, 
en damm med fontän och restaurangens doftande 
köksträdgård. Här spelar du boule, betraktar fåg-
larna vid fågelbadet och tar ett äpple direkt från 
fruktträden. Vi har också tagit oss friheten att rita in 
ett stort, spännande växthus/glasrum som möter det 
intilliggande kvarterets bebyggelse på ett vackert och 
oväntat sätt. En oas som även förbipasserande kan 
njuta av från gatan. Eftersom innergården kommer 
delas med kvarteret mittemot kommer vi självklart 
utforma den i dialog och samverkan med dem. Det-
samma gäller så klart även vår idé kring ett växthus.

Liv till gatan.   
Livsnjutarens kvarter är öppet och välkomnande. 
Här finns genomgående entréer genom portiken 
som skapar liv och rörelse både mot innergård och 
ut mot gatan. Innergården är på så sätt tillgänglig 
även för dig som är på besök samtidigt som den är 
tydligt definierad som en privat zon. Både i det blå 
och det gröna huset kommer det finnas affärslokaler 
i bottenvåningen, ateljéerna har möjlighet att öppna 
upp om de vill och restaurangen tillsammans med 
Pop Up Creative kommer så klart ge mycket liv till 
hela kvarteret.    

16



POP UP 
CREATIVE
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VY FRÅN VÄST.
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FASADILLUSTRATION, VY MOT VÄST. 
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VY FRÅN NORDVÄST.
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TRE KARAKTÄRS-
FULLA INDIVIDER 
SOM HÄLSAR PÅ 
VARANDRA. 

FASADILLUSTRATION, VY MOT SYD. 



SCETCHUP- 
MODELLER & 
RITNINGAR
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EVT. VÄXTHUS

LGH - 2 rok

LGH - 3 rok

LEGEND

55 st.
8 st. 1 rok och Ateljé
28 st. 2 rok
19 st. 3 rok

Antal lägenheter

Sammanställning - BTA
Bostäder ca. 4550 kvm
Lokaler  ca.   400 kvm

TOTAL  ca. 4950 kvm

LGH - 1 rok
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VÄXTHUSET 
SKA SES SOM ETT 
KREATIVT BONUS-
FÖRSLAG! 
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SEKTIONER 
FÖR RESPEKTIVE 
HUSKROPP.  
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GARAGE
Vi har tagit fram ett förslag till parkeringslösning för bilar 
och cyklar genom garage under mark. Cykelparkering 
kommer också finnas på innergården. Vi är väl medvetna 
om att parkeringsfrågan ska lösas gemensamt med intill-
liggande kvarters byggherre. I dialog med dem tänker vi 
att vi även skulle kunna titta på ytterligare lösningar, t ex 
bil- och ellådcykelpooler. 

30



0
5

20
10

15 VI FÖRESLÅR 
INFART FRÅN 
NORDÖSTRA 
SIDAN. 

FRD, CYKLAR 500 kvm

GARAGE 2200 kvm
ca. 104 P platser

Garage undermark 2200 kvm för kvarteret.  
2200 kvm / 25 kvm per bpl.
= 88 bilplatser.

LEGEND

GARAGE PLAN -1

IN/UTFART
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I livsnjutarens kvarter är hållbarhet något självklart. Inte 
minst för att naturen på samma gång ger lugn, väcker 
lust och är en rik inspirationskälla. Det är en slags kärlek 
till mångfalden och gemenskapen, till det vackra och det 
kreativa som naturen så generöst bidrar med som livsnju-
taren tilltalas av och vill värna. Hållbarhetstänket finns där 
med andra ord i stort och smått, utan att göra ett stort 
nummer av sig, snarare som en självklarhet.

HÅLLBARHET – 
EN SJÄLVKLARHET

32
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Vi lovar Miljöbyggnad Silver. 
Det handlar om att bygga energieffektiva byggna-
der utan resursslöseri. Att välja klokt från start så det 
blir långsiktigt hållbart. Men också så mycket mer. 
Det handlar om att det ska vara schysst hela vägen, 
från början till slut. En trygghet för alla inblandade. 
Men främst för de som ska leva och bo här. Du ska 
tryggt kunna känna att ditt boende är byggt för att 
du ska slippa bekymra dig och bara kunna må bra. 

Kärleken till livet.  
I livsnjutarens kvarter är kärleken till livet central. 
Även uppe på taken. Här finns det biotoptak som 
främjar insektlivet. Fågel- och fladdermusholkar. Och 
faktiskt också vissa av restaurangens egna växtod-
lingar – på innergården har de ännu fler. Här fro-
das köksväxter och örter samt blommor för vacker 
dukning och garnering. Bra för både plånboken och 
miljön. Precis som solpanelerna på taket. 

Grönt uppåt väggarna.  
I livsnjutarens kvarter är kärleken till livet central. Inn-
ergården är vacker, lugn och lummig. Här växer det 
faktiskt även upp på vissa väggar, det är så klart s k 
gröna väggar. På gården finns också rain gardens 
som på ett vackert sätt tar hand om dagvattnet.

Smarta lösningar för ett bekvämt liv.  
I livsnjutarens kvarter är byteshyllan i återvinnings-
rummet ett bekvämt sätt att göra sig av med det 
man inte behöver och kanske komma hem med 
något spännande som väcker lust kring nya idéer. 
På gatan finns en cykelpump för att underlätta för 
cykling och restaurangen har en dricksvattenfontän 
för både människor och hundar. I trapphuset kan du 
på en digital tavla snabbt se när nästa buss går och 
vi diskuterar gärna även bil- och ellådcykelpooler 
med intilliggande kvarters byggherre. Självklart finns 
här också avfallskvarnar i köket och vacuumtoalet-
ter i badrummet. Ja, och så finns ju leveransboxarna 
i entrén som gör att du kan ställa bilen, bekvämt 
handla online och hämta det när det passar dig. 



Sammanställning – BTA  
Bostäder ca 4 550 kvm
Lokaler ca 400 kvm

Totalt ca 4 950 kvm 
 

 

Antal lägenheter
55 st 
 
 

Lägenhetsfördelning
8 st 1 r o k och Ateljé
28 st 2 r o k
19 st 3 r o k 
 
 

Upplåtelseform
Bostadsrätter
 
 

Kvalitetscertifiering
Miljöbyggnad Silver 
 
 

Ska-ha-med-krav
Vi kommer självklart genomföra alla de krav som 
markansvisningstävlingen ställer.
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PRAKTISK 
INFORMATION

tack



Vi bygger bostäder för att vi tror på hemmets betydelse 
och roll för individen och för samhällsutvecklingen i stort. 
Därför är det fantastiskt inspirerande att ta del av er höga 
ambition och få ta sig an ett område som Oceanhamnen. 
Vår förhoppning är att vi tillsammans kan vidareutveckla 
tankarna och idéerna till något riktigt spännande! Både 
med er som kommun, övriga involverade byggherrar och 
med de som så småningom kommer att flytta hit.

tack!
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